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Milí čtenáři, opět jsme tu. A i tentokrát se snažíme Vám přinést
zajímavosti ze života naší školy. A že jich není málo. Tak například, když
začneme od těch nejmenší ch. Prvňáci soutěžili v recitaci, a to dokonce
před svými rodiči. Druháci dokončili dvacetihodinový kurz plavání v Kutné
Hoře a hned po nich začali plavat třeťáci . Čtvrťáci nocovali ve škole a užil i
si Noc s Andersenem. Páťáci … No vždyť říkáme, že se všude něco děje. 

Rozjely se mnohé soutěže – můžete si například přečíst o výtvarné
soutěži na téma Voda a pochopitelně i o spoustě  sportovních soutěží .
Zaujala nás i novinka z prvního stupně „S pohádkou do školy“, kde se
předškolní děti pomocí hry seznamují s naší školou. Kéž jim to nadšení pro
školu, které zatím ukazují, dlouho vydrží.

Školní parlament už pracuje naplno a  dohodli jsme se, že z každého
jednání pro Vás připravíme stručnou zprávičku. Konečně byl stanovený
termín 2. ročníku Miss naší ZŠ, tak se máme na co těšit. Kdo asi nahradí
Gábinu Fialovou v jejím pomyslném křesle královny krásy?

Školní družina je u nás ve škole velmi aktivní, a tak se také rozhodla
pravidelně přispívat a my otiskujeme její únorový , velmi vydařený
karneval a úplně novou předvelikonoční akci „Barevný týden“.

Třešinkou na pomyslném „školním časopisovém“ dortu by měly být
mistrovské kulinářské speciality našich paní kuchařek, které nafotil pan
učitel Šrachta. Už se Vám taky sbíhají sliny?  Tak dobrou chuť a pěkné
počtení našeho časopisu.

Mějte se fajn a brzy na shledanou!

2009/10
cena 5 Kč

Váš

elektronická podoba - www.zszruc.cz

e-mailová adresa - vseveda.zszruc@seznam.cz

www.zszruc.cz
zszruc@seznam.cz
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Lyžařský kurz 7. ročníků

Jako každý rok se konal LSVVZ. I když to byl výcvik pro sedmé ročníky,
jelo i několik žáků z jiných tříd 2. stupně. Dne 16. 1. 2010 jsme se ráno sešli na
autobusové zastávce Na Pohoří. Když už byly všechny batohy naloženy, rozloučili
jsme se s rodiči a výlet mohl začít. C esta rychle ubíhala. Po asi 2,5 hodinách
jízdy jsme spatřili vrcholky Krkonoš. Když nás autobus přivezl do Benecka,
vystoupili jsme a vyložili náklad na automobil vedoucího hotelu Bára a vydali se

do  kopce, na jehož konci čekal slibovaný hotel.
Když jsme dorazili na místo, všichni jsme se nahrnuli do hotelu, roztahali

si batohy a ubytovali se na svých pokojích. Poté, co se všichni vybalili,
následovala poznávací cesta. Po příchodu do hotelu jsme se odebrali na pokoje a
začalo osobní volno. Po osobním vol nu následovala večeře, kde nás instruktoři
seznámili s tím, co budeme celý
týden dělat. Od 20:00 jsme se
každý večer scházeli v klubovně,
kde jsme měli společné večery.
Nejprve byla nějaká přednáška: o
vybavení na lyže, jak namazat
lyže a další. Potom byly  hry,
které vymýšlela jednotlivá
družstva, a nakonec diskotéka.

Druhý den jsme po snídani
šli na malý vlek za hotelem, kde
nás orientačně rozřadili do
družstev. První družstvo vedl
p.uč. Nulíček, druhé družstvo měl
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na starost p.uč. Krčmář a třetí družstvo učil Aleš Novosád. Po obědě následoval
polední klid.  Ve 14:00 jsme se všichni vydali na sjezdovku. Večer byl podobný
jako ten předešlý.

Náplň třetího dne se podobala tomu druhému. Avšak 4. den už byl
zajímavější, hlavně pro 1. družstvo, které vzal p.uč. Nulíček na větší sjezdovku.
Zbylá dvě družstva zůstala na vleku za hotelem. Po večeři se konal společný
večer s přednáškou, hrami a diskotékou. Ve 22:00 nás učitelé nahnali do našich

pokojů.

5. den jelo 1. družstvo na běžky
někam hodně daleko. Doprovázela nás i
zdravotnice paní učitelka Marie
Grafnetterová. Odpoledne náš program
zpestřila návštěva města Benecka.
Večer byl jako každý jiný.

6. den dopoledne se vydalo 2.
družstvo v čele s p. uč. Krčmářem na
běžky. Odpoledne vyběhlo s běžkami
na nohou 3. družstvo. Kdo chtěl, mohl
se večer účastnit večerního lyžování.
Pro ostatní byla připravena diskotéka.

Poslední den, ve kterém jsme si
mohli užít lyžování, se konala
soutěž ve slalomu, kterou z
chlapců vyhrál Filip Neužil a z
dívek Lucie Tvrdíková. Komu se
chtělo, mohl odpoledne vyrazit na
běžky a vyšlapat až na Žalý.
Zbytek šel lyžovat. Večer byly
slibované soutěže MR. NOHA
MEN, soutěž o nejhezčí nohy hor,
kterou vyhrál opět Filip Neužil.
Pořádala se i MISS HORY 2010,
kde se zúčastnilo 5 dívek ze 7.
ročníků. Soutěžily v 5 disciplínách
jak vědomostních, tak
zručnostních. Na 3. místě
skončila Kristýna Nulíčková, na 2. místě Michaela Jelínková a na 1. místě Lucie
Tvrdíková. Večer pokračoval dlouhou diskotékou, kterou jsme se rozloučili se
všemi a smířili se s tím, že zítra jedeme domů.

Ráno na nás čekalo příjemné překvapení, protože jsme mohli spát o
hodinu déle než normálně. Po snídani jsme si sbalili všechny věci, vyklidili pokoje
a sešli se v jídelně, ve které jsme čekali, až budeme moct vyrazit k autobusu.
Kolem 11:00 jsme už všichni byli připraveni k odjezdu v autobuse. Cesta ubíhala
rychle, protože všichni měli dobrou náladu. A než jsme se nadáli, autobus
zastavil a my se podívali z okének a zjistili, že už jsme ve Zruči. Vystoupili jsme z
autobusu, rozebrali si batohy, rozloučili se a všichni vyrazili k domovu.

Na týden, který jsme prožili na horách, jen tak nezapomeneme. A za to
děkujeme i našim instruktorům a zdravotnici, která vždy, když nám něco bylo,
pomohla. Kamila Vávrová a Lucie Tvrdíková 7. B
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Zápis budoucích prvňáčků

 18. 1.
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Plavecký výcvik druhých ročníků
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Plavecký výcvik třeťáků

Od 15. února každé pondělí jezdíme do Kutné Hory na
plavání. Vodu máme všichni rádi , a tak jsme se nemohli dočkat první
cesty do bazénu. Paní plavčice si nás při první lekci rozdělily do
skupin podle toho, jak kdo umí plavat , a pak jsme se učili nejen
plavat různými styly, ale zkoušeli jsme si splývání, potápění , ale i
skákání do vody. Při plavání je vždycky spousta legrace , a tak jsme
rádi, že na chvíli
můžeme opustit
školu a užít si zábavu
spojenou i s učením
něčeho nového. Kdo
neumí plavat, určitě
se brzy vody bát
přestane, a kdo už
umí, může se zlepšit
a najít novou zálibu
třeba v potápění.
V létě na dovolené
s rodiči se to bude
určitě hodit. Do Kutné Hory bychom měli jet celkem desetkrát,
pokaždé na dvě hodiny. No – snad to nebude málo! 

Vojtěch Novák a Tomáš Toman 3. B
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Exotičtí plazi v naší škole

Dne 26. 1. 2010 naši
školu navštívil pan Jack Jungl,
český lovec krokodýlů. Spolu
se svým kolegou nás blíže
seznámil se životem
některých exotických zvířat.
Ukázali nám nádherná zvířata
z různých koutů světa. Viděli
jsme krajtu tygrovanou,
albína, krokodýla Dandýho,
kajmanku dravou a nejmenší
vodní želvu. Řekli nám o nich
spoustu zajímavostí a přiblížili
nám jejich život. Z některých zvířat šel opravdu strach. Měli jsme tu
možnost si zvířata pohladit a s  některými se vyfotit. Někteří žáci se

jich vůbec nebáli, ale našli se i jedinci ,
kteří z nich neměli dobrý pocit. Oba
muži nám předvedli,  že zvířata mají
opravdu vycvičená. Naučit krokodýla,
aby vám dal krokodýlí poli bek, to chce
opravdu pořádný a vytrvalý trénink.
Měli jsme možnost se jich ohledně
zvířat na cokoliv zeptat. Velice se nám
to líbilo a jsme moc rádi, že jsme se
s nimi mohli seznámit.

M. Sochůrková, Z. Štecherová 8. B
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S pohádkou do školy

- setkání předškoláků - 16. 2.
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Karneval ve školní družině

V říši pohádek se v úterý 23. 2. změnila naše školní družina.
K vidění byly postavy ze všech více i méně známých pohádek , včetně těch
nových, ještě neobjevených, které vznikly ve fantazii našich spolužáků a
jejich rodičů. Ani paní vychovatelky, které letošní karneval na téma
„Pojďte s námi za pohádkou“ vymyslely a organizovaly, neodo laly a
proměnily se na pohádkové bytosti. V pořádaných soutěžích ale nakonec
nepomohly ani kouzla a čáry, ani umělé svaly, jen důvtip a šikovnost
všech, kteří měli odvahu poměřit se s kamarády. Sladká odměna nakonec
stejně neminula nikoho.

Pohádka „Sněhurka a sedm trpaslíků“, kterou na závěr předvedli
nejstarší děti, sklidila zasloužený potlesk a určitě se líbila stejně jako celý
vydařený karneval.
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Ve středu 24. února proběhlo třetí zasedání Dětského parlamentu.
Na úvod jsme řešili první připomínku. Byli jsme velmi nespokojeni s
nezapojením se žáků naší školy do vyhlášené ankety . Tato anketa se
zaměřila na možnost dalšího automatu do školy. Z téměř 400 žáků se jich
zapojilo šest. Výsledek je tedy jasný.  Několik dalších návrhů , jako třeba
,, Proč nezvoní? “, snad už není ani třeba zmiňovat.

,, Chtěli bychom jiné příchutě mlíček “ , to byla další z otázek. Možné
to asi bude, za několik týdnů se provede anketa. Padla i stížnost - na
minulém zasedání DP jsme se přimluvili za dívky, které si stěžovaly, že na
WC u tělocvičny je okno, kterým je vidět.  Pan školník okno zaslepil a
některá děvčata se nám za to odvděčila tím, že okno za několik dní
seškrábala. Tak jakou má tohle cenu? Proto prosíme dívky, ale zároveň
samozřejmě i kluky, chovejte se ke školnímu majetku tak, jako by to byl
váš vlastní. Děkujeme.

Dalším zásadním tématem pro tento rok je uspořádání 2. ročníku
MISS ZŠ Zruč nad Sázavou.  Dozvěděli jsme se smutnou zprávu, že nebyl
vypsán grant v této oblasti, a proto bude letošní ročník podobný tomu
před dvěma lety. Ale i tak si myslíme, že to bude stát za to. Několik tříd
má problém se školním rozhlasem -  nefunguje a tím pádem přicházejí o
spoustu informací. Škola se rozmýšlí, jestli vložit peníze do opravy těchto
starých rozhlasů, nebo je zcela vyměnit. Osmáci navrhli, že by bylo dobré
otevřít kroužek francouzštiny. Je potěšením říci, že tento návrh nebyl
zcela zamítnut. Žáci si ale musí s ehnat učitele na tento jazyk a škola by
potom mohla poskytnout prostory pro učení. Dalším zajímavým návrhem
bylo, aby si 9. ročníky, které letos opouští tuto školu, mohly vybrat
závěrečné jídlo ve školní jídelně.  Nakonec jsme projednávali  hromadný
výlet členů DP v letošním roce. Navrhovali jsme zoologickou zahradu, aby
to bylo pro nižší ročníky poučné a pro nás alespoň zábavné. Na to jsme
slyšeli jen odpověď NE. To byl také poslední návrh. Bohužel už hodiny
odtikaly 45 minut a my jsme museli toto zasedání u končit. Tak snad
příště.

Nela Andrlová, Jan Kralovanský
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Noc s Andersenem - 26. 3.

Letos probíhal již čtvrtý ročník akce nazvané Noc s Andersenem. Tuto akci
pořádá naše škola společně s řadou dalších škol a knihoven v celé naší republice.

Dlouho jsme se těšili na noc, kterou strávíme ve škole. Netušili jsme sice
moc, co nás tam čeká, ale věřili jsme , že to bude velká zábava a užijeme si při
tom spoustu legrace. Ta osudná noc nastala z pátku na sobotu 26. - 27. března.
Netrpělivě jsme se pořád paní učitelky vyptávali na podrobnosti, abychom byli
náležitě připravení. Plánovali jsme si , kde a vedle koho budeme spát , a
přemýšleli, do které z pracovních dílen se přihlásit. Lákavě vypadaly všechny tři.

 V první z nich se měla s panem učitelem Starým vyrábět dřevěná hrací
kostka. Paní učitelka Šimková v druhé dílně chystala výrobu velikonočního
věnečku jako přípravu na blížící se Velikonoce. A třetí dílna byla ideální pro
začínající kuchaře. Společně s paní učitelkou Grafnetterovou jsme měli ve školní
kuchyňce nachystat večeři pro všechny spolužáky i učitele, kteří s námi noc ve
škole strávili. Rozhodování to bylo těžké, ale nakonec jsme si všichni vybrali
takovou dílnu, která nejvíc odpovídala našim zájmům.

Naše noc začala už v pět hodin odpoledne. Sešli jsme se před školou, kde
na nás už čekaly naše třídní učitelky a paní učitelka Fialová.

Ubytováni jsme byli ve třídách školní družiny. Jen jsme si tam vybalili
svoje věci a vyrazili ven, kde ještě pořád krásně svítilo jarní sluníčko. Stali se z
nás na chvíli zahradníci, protože jsme společně vedle školy zasadili další
pohádkový strom do našeho budoucího pohádkového lesa. Přitom jsme si s paní
učitelkou Fialovou povídali o tom, kdo to vlastně byl Hans Christian Andersen.

Když sluníčko zapadlo a začalo se ochlazovat, přesunuli jsme se každý do
své pracovní dílny. Tam jsme strávili asi dvě hodiny prací, která nás všechny
náramně bavila. Pěkně nám při tom vyhládlo a taky jsme byli zvědaví, co nám
kamarádi v kuchyňce připravili za dobroty. Obložené chle by byly výborné. Pak
jsme společně chroupali piškoty namáčené v čokoládě, chválili kuchtíkům jejich
práci a nezapomněli jsme se pochlubit vyrobenými věnečky a hracími kostkami.

Venku už se pomalu stmívalo a nás čekala ještě Večerní stezka znalostí
z literatury. Chodili jsme ve dvojicích po škole a na čtyřech stanovištích plnili
různé úkoly. A nebylo to jen o znalosti pohádek, autorů a ilustrátorů knížek, ale
také o odvaze. Celou cestu jsme totiž absolvovali úplně potmě.

Až kolem půlnoci jsme se dost ali ke spánku, zalezli si do spacáků a pan
učitel Starý nám přišel přečíst pohádku na dobrou noc. Spát se nám ale vůbec
nechtělo, a tak jsme si ještě dlouho po půlnoci povídali s kamarády. Ráno už
jsme si jen sbalili, posnídali výborné buchty, které nám up ekly paní kuchařky, a
s pamětními listy v rukách se rozcházeli domů. Moc jsme toho za noc ve škole
sice nenaspali a museli jsme to druhý den všichni dohánět doma, ale vůbec jsme
toho nelitovali. Byl to príma zážitek.

Žáci 4. A a 4. B
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Soutěž - „Čistá voda pro zdravý svět“
     Dne 22. 3. se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže, kterou
pořádala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s. Na celém světě se
právě 22. března z iniciativy OSN připomíná již od roku 1992 Světový den vody.
Téma zvolené pro tento rok bylo „Čistá voda pro zdravý svět“. Školního kola
soutěže se zúčastnili téměř všichni žáci od prvních do devátých tříd.

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií podle věku  žáků:
1. kategorie - děti z 1. - 3. ročníků, 2. kategorie - děti ze 4. - 6. ročníků a 3.
kategorie -  děti ze 7. - 9. ročníků.
     Na slavnostní vyhlášení, které proběhlo v hudebně I. Základní školy
Zruč n. S., se dostavil starosta Mgr. Martin Hujer a poslanec PČR MVDr. Pavel
Bohatec. Vše bylo velmi hezky připraveno. Až z Kutné Hory přijel moderátor,
který se mimochodem jmenoval Voda . V úvodu řekl pár zajímavých slov a
pochválil všechny za hezké obrázky. Samotné vyhlášení pak proběhlo velice
rychle. Ceny a hlavně výtvory opravdu stály za t o. Všechny úspěšné práce si
budete moci prohlédnout v prostorách Kutnohorského muzea, kde budou
vystaveny v průběhu měsíce dubna.

Adéla Vrzáčková, 8. B
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Memoriál Františka Šusty

Dne 24. 3. 2010 se uskutečnil ve sportovní hale 11. ročník
volejbalového turnaje dívek „Memoriál Fr. Šusty“ za účasti 10 družstev.
Žákyně druhého stupně ZŠ hrály ve dvou skupinách po pěti, systémem
každý s každým. První dvě družstva z každé skupiny postoupila do
finálové skupiny.

Konečné pořadí:

 1. místo I. ZŠ Zruč nad Sázavou
 2. místo ZŠ Vlašim -  Vorlina A
 3. místo ZŠ Kácov
 4. místo ZŠ Divišov
 5. místo ZŠ Kolín
 6. místo ZŠ Pečky A
 7. místo ZŠ Vlašim - Vorlina B
 8. místo ZŠ Pečky B
 9. místo ZŠ Vlašim – Sídliště
10. místo ZŠ Trhový Štěpánov

Družstvo I. ZŠ Zruč nad Sázavou:
Dubinová Denisa, Pajerová Pavla, Andrlová Nela, Sedláčková Vendula,
Vrzáčková Adéla, Daňková Daniela, Sahulová Aneta, Štecherová Zuzana,
Vavřinová Eliška, Jiříková Martina
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Barevný týden ve školní družině

Letošní zima byla opravdu dlouhá, a proto jsme se všichni těšili na příchod
jara. Na Velikonoce - svátky jara se malují
barevná vajíčka a my  ve  školní družině
jsme na týden od 22. do 26. března
vyhlásili „Barevný týden“.

V pondělí jsme se oblékli do žlutého a
tvořili jsme sluníčka. Úterý bylo modré a
čekaly nás sportovní soutěže v tělocvičně.

Ve středu jsme se probudili do
krásného jarního slunečného dne, a tak
jsme hru Člověče, nezlob se hráli  na
novém fotbalovém hřišti ve sportovním
areálu za školou. Soutěžilo devět
družstev na dvou hracích polích. Vítězem
v I.-III. oddělení se staly červené figurky
z II. oddělení a ve IV. a V. oddělení
nejrychleji doskákaly do domečku růžové figurky z V. oddělení.

Čtvrtek byl ve znamení zelené barvy.
Družstva vyrazila do okolí školy po trase,
kterou dopoledne paní vychovatelky
označily zelenými fáborky, hledat
velikonoční slepičky.

Na „bílý“ pátek jsme promítali filmy. Žáci I. -III. oddělení v hudebně ZŠ
sledovali film Mravenčí polepšovna a pro IV. a V. oddělení se promítala
v pracovně přírodopisu Doba ledová  3.

I když byl tento týden náročnější na přípravu a organizaci, všichni jsme si ho
pěkně užili. Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří nachystali dětem
oblečení v barvách jednotlivých dnů.
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Jak se vaří v naší školní jídelně


